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Læsevejledernetværk – Informationsbrev 2, 2015
Kære Læsevejleder
Der rører sig stadig rigtig meget på ordblindeområdet og derfor bringer dette nyhedsbrev flere informationer om dette. Flere af disse informationer kommer fra læsevejledernetværket, og jeg er utrolig
glad for at viderebringe dem  Sommerferien nærmer sig også, så det er tid til at planlægge de sidste par måneder. Måske skal APP’en Write-Reader afprøves i indskolingen? Eller der skal tænkes
på ’fif til ferielæsning’?
NVL’s læsevejlederdag i Middelfart d. 20. maj er overtegnet, og der er venteliste. Hvis der bliver
pladser, vil I blive kontaktet i den rækkefølge, som I har tilmeldt jer. Vi kan desværre ikke ’trylle’, da
brandforeskrifterne skal overholdes. Kommer du på dagen, så grib endelig fat i mig, hvis der er noget, som du vil drøfte med mig.
Der er åben for tilmelding til NVL’s STATUS-konference d. 8. september 2015, og det endelige program foreligger nu. Dagen afholdes traditionen tro i Den Sorte Diamant, hvor vi håber på at se dig 

Prøv APP’en WriteReader
Frem til 1. august 2015 er det muligt at afprøve APP’en Write-Reader gratis. Her har eleverne
mulighed for at skrive deres egne tekster og få dem læst op. Desuden kan der indsættes tegninger eller fotos – og til sidst har eleverne lavet deres egne bøger. Programmet er også omtalt på folkeskolen.dk og i Læsepædagogen nr. 6, 2014 (dette nummer er ikke til fri download
endnu).

Fif til ferielæsning
Vil du hjælpe med at dele Fif til Ferielæsning? For tredje år i træk har centret sammen med
Dansklærerforeningen og Københavns Kommunes Biblioteker lavet Fif til Ferielæsning.
Fif til Ferielæsning er en interaktiv pdf-fil fyldt med links til gode bøger, læsefif og film, hvor
børn og unge fortæller om bøger og læsning. Budskabet er ganske enkelt: Læs løs i din ferie.
I år er der både en pdf-fil til eleverne i 0. - 5. klasse og en pdf-fil til eleverne i 6. - 10. klasse.
Vil du hjælpe os med at sprede det gode budskab ved at lægge pdf´erne på din skoles elevog forældreintranet? Vil du også rundsende dem til dine kolleger på skolen? Pdf´filerne Fif til
Ferielæsning 2015 bliver sendt ud, så snart den forelægger.
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ORD 15
Tilmeldingen til ORD 15 er allerede godt i gang, og der er nu mere end 140 tilmeldte. Frem til
10. maj er deltagerprisen 3000 kr. og herefter 4000 kr. Find programmet og tilmeld dig her.

Ny ROAL temadag: Flere initiativer vedr. ordblindhed
Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 10. november 2015, hvor ROAL i samarbejde med UC
Lillebælt arrangerer en temadag om de mange kommende initiativer vedrørende ordblindhed.
Anna Gellert vil fortælle om, hvordan børn i risiko for at udvikle dysleksi, kan identificeres før 3.
klasse, så en tidlig og forebyggende indsats kan iværksættes hurtigst og bedst muligt. Desuden vil den pædagogiske vejledning knyttet til Den tværgående Ordblindetest blive præsenteret. Det øvrige indhold afsløres først, når det endelige program foreligger. Jeg udsender programmet i netværket, så snart det er færdigt. Her vil prisen også fremgå.

Deltag i ad hoc-grupper vedr. Den tværgående Ordblindetest
Ved ROAL’s informationsmøde om den nye ordblindetest i Odense besluttede vi at lave en ad
hoc-gruppe for alle, der har at gøre med undervisning af elever i ordblindevanskeligheder og
læse- og skriveteknologier. Folk fra kompetencecentrene i Thisted, Århus og Skive kommuner
tager hermed initiativ til etablering af gruppen. Denne invitation fremsendes derfor til dig på
vegne af disse folk. Formålet er at sætte fokus på videndeling ud fra praksiserfaringer.
Flere steder er der mulighed for at få viden om ordblindhed. Det er derfor ikke gruppens formål. Til gengæld oplever vi, at der er brug for et interessefælleskab omkring, hvad der virker i
praksis, når elever anvender læse- og skriveteknologier i almenundervisningen. Vi ønsker derfor at sætte fokus på videndeling ud fra praksiserfaringer.
Gruppens drift: Vi tager initiativ til etablering af gruppen, men vi er ikke ansvarlige for gruppens
drift. Første gang afholdes mødet i Skive men fremover håber vi, at andre deltagere i ad hocgruppen byder sig til. Indholdet på møderne skal være et fælles ansvar. På første møde skal
den efterfølgende organisering derfor aftales blandt deltagerne.
Målgruppen er lærere, læsekonsulenter eller andet godtfolk, som på en eller anden måde arbejder med – eller rådgiver omkring - elever i ordblindevanskeligheder og læse- skriveteknologier.
Første møde bliver i Skive på Læreruddannelsen, Dalgas Alle 20, 7800 Skive d. 8. september
fra 14.00 – 16.00. Som udgangspunkt skal det være gratis at deltage i mødet. Første gang i
Skive er Skoleafdelingen i Skive kommune vært for en kop kaffe/the og lidt brød. Tilmelding
sker til Bodil Skipper Buntzen, e-mail: bosb@skivekommune.dk eller telefon: 20 58 39 83.
.
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Handleplan vedr. undervisning af elever med ordblindhed
Læsekonsulent Annette Klint, Kalundborg har bedt mig om at dele denne information i netværket:
En ad hoc gruppe under ROAL har ’udgivet’ et gratis handleplansværktøj til elever i skriftsproglige vanskeligheder. I finder det på www.roal.dk under dokumenter.
Formålet med dette værktøj er at skabe en alliance mellem elev, forældre og skole med henblik på et samarbejde omkring disse alvorlige vanskeligheder (i stedet for modarbejde). Det er
sådan, at i forbindelse med klagesager skal skolen fremlægge en handleplan for eleven, og
her er elevplanen ikke tilstrækkelig. Jeg håber rigtig meget, I har lyst til at bruge værktøjet
fremover - ikke kun for at undgå klagesager; men fordi jeg (vi) tror på, at mange problematikker/klager kan undgås, hvis forældrene føler sig hørt/mødt af skolen. Passer værktøjet ikke ind
i jeres daglige praksis, kan det måske blot være til inspiration.

De bedste hilsner fra alle i NVL
Kirsten
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